
 

 

 4المحاضرة السادسة: المقابلة العيادية 

تجدر اإلشارة أننا تناولنا في المحاضرات السابقة تعريف و أنواع المقابالت و حاولنا قدر 

مقابلة و مما يتكون و اإلمكان التركيز على المقابلة الخاصة بالبحث و كذا ما معنى دليل 

 كيفية تحليله .

في هذه المحاضرة سنتناول الظواهر التي تسود في المقابلة العيادية وسنحاول التركيز على 

 .وضعية البحث دائما 

 الطلب  -1

 في المقابلة العيادية بما يعرف بالطلب من طلب ماذا؟نهتم 

من طور هذا المصطلح ليصبح من المفاهيم المهمة  أولJacques Lacan(1591 )يعتبر 

( بين الطلب و سياقات 1591)Piera Aulagnierفي حين تربط في النظرية التحليلية.

 47التماهيات والتي تعتبر سياقات معقدة و مهمة في فهم االقتصاد النفسي .ص

لعالج حيث في هذه الوضعية يضع المختص النفسي كل معرفته وكفاءته في خدمة الطالب ل

لكن يكون التحديد الدقيق بالبعدية يتحدد مجال تدخل المختص بالرجوع إلى الطلب المقدم 

 حيث يتسنى بعدها تحديد الطلب الحقيقي و الذي صعب على الطالب للعالج تقديمه مباشرة .

في وضعية البحث يصبح المختص هو من يطلب مساعدة األشخاص للمشاركة في بحثه، 

ا إليه بطلب أو إشكالية معينة، بل الباحث هو الذي بحث عنهم، و تواصل معهم فهم لم يتقدمو

 راغبا في مشاركتهم في بحثه دون وجود أي مقابل.

 التحويليةالظواهر التحويلية و ضد  -2

 التحويل 2-1 

  عند العيادي بالتحويل المضاد و عند المريض يعرف بالتحويل .الظواهر التحويلية  تعرف

نقل أو وضع في عالقة ما ألنماط عالئقية الشعورية، وتكون متخيلة و مرتبطة التحويل هو 

 .بالتجارب الطفلية

حيث يعاش المختص كشخصية حامية،   يلعب التحويل دورا مهما جدا  في المقابلة العيادية،

 تتميز بالقوة المطلقة ،في حين يدركه مريض أخر على انه منافس......الخ.

 سلبيا. جابيا أوإييكون التحويل إما 

التحويل اإليجابي ويتمثل في نقل صورة إيجابية )مرتبطة بهوامات وتصورات  و عالقات 

 الطفولية( للمريض على المحلل النفساني .العكس صحيح في حال وجود تحويل سلبي.

 



 

 

  التحويل المضاد 2-2

ء مريضه و التحويل المضاد هو مجموعة من االستجابات الالشعورية للمختص العيادي إزا

 خاصة إزاء تحويل مريضه.

 يضم التحويل المضاد بعدين و هما:

ي وهذا بالرجوع إلى إشكاليته انالبعد األول: يتشكل من االستجابات الالشعورية للمحلل النفس

يوقض في المحلل أو المختص النفساني  يمكن أن  الشخصية، ما يعني أن حديث المريض

 أشياء عاشها هو أيضا.

البعد الثاني: يصبح التحويل المضاد أداة تشخيصية بمعنى أن االستجابات الضد تحويلية 

   التي حرضها الشخص في المحلل النفساني ستساعده ليفهم مريضه. 

  تحويليةالبعض الظواهر ضد  -3

من بين االستجابات ضد التحويلية، حيث البد على المختص  (anxiété)يعد الحصر 

حيث يمكنه نقل ضيقه أو الحصر إلى  ،ى هدوئه إزاء مشكالت اآلخرينالنفساني الحفاظ عل

في حين يحتاج هؤالء  ،ر اللفظيةعن طريق التعبير غير اللفظي أو السلوكات غي ،مرضاه

 الحياد و الشعور باألمن. إلى

فعلى المحلل  ،ال يتعلق األمر هنا بإخفاء شعور الضيق لدى المختص، بل البد من فهم منبعه

( مع ما عاشه في الماضي أو يعيشه في (distanceأو المعالج النفساني أن يتحلى بالمسافة 

 تحليل ذاته و التحكم فيها. البد منالحاضر، لذلك 

يمكن أن يتحلى المختص بقوة إصالحية كبيرة تدفعه إلى البحث عن العالج و الشفاء السريع 

 شفاءهم.لكون هذا التوجه لن يساعد في  ،يتحلى بالحياد البد له أن ، أما هذا الوضعلمرضاه

ويجب عليه تحمل عدوانية  يكون المختص العيادي حياديا من خالل استعداده لإلصغاء،

                 ،حيث يمكن أن ينقل إليه بعض مرضاه عواطف الكراهية ،المريض و تحمل عدوانيته أيضا

و ين لكي يتسنى له فهم و عالج اآلخر ،في هذه الحالة على المختص النفساني تقبل عدوانيته

 ليتسنى للمريض فهم الحركات العدوانية الصادرة منه .

يجعل هناك نوعا من الحزم و المسافة التي  ام ،البد أن يكون اإلطار العالجي إطارا حياديا

كل أسئلته التي ترمي إلى األمومة مثال عدم اإلجابة على  ،يشعر بها المريض

(maternage)   .هنا على المختص أن يكون وسطا حيث  أو عدم تغيير زمن الحصة

اليكون بعيدا كل البعد عن مرضاه بداعي الحياد، وال يتدخل لمجرد إرضائهم، بل عليه 

و هذا بالرجوع إلى الحزم أ و الليونة عند الحاجة إليهما في  العالجي  الحفاظ على اإلطار

 تدخالته. 



 

 

كما يجب أن يتخلى المعالج عن األفكار المسبقة أو األحكام التي يمكنه أن يصدرها عن 

 مرضاه هذا مايقلل من حياده وفعالية تدخالته. 

 ياس دراسة حالة؟يتساءل طلبتنا األعزاء عن أهمية هذه المحاضرة ؟ و ما عالقتها بمق قد

  وهما: يحمل الجواب هنا شقين

و  ،يتمثل الشق األول في كون أغلبية طلبتنا لم يتسنى لهم البقاء مع مفحوصين لوحدهم 

و المتربص خاصة من  ،بالتالي ال يمكنهم تخيل ما قد يشعر به المختص النفساني عامة

خاصة و  ،كمفي بحوث كمأو األشخاص الذين سيشاركون ،ضيق و قلق و حيرة أمام المرضى

وفي هذه الحالة  ،ا عالقة بالبحث أم الهأنهم سيقاسمونكم بعضا من انشغاالتهم سواء كانت ل

لهم و إتمام  لكي يتمكن من اإلصغاء ،على الطالب ضبط نفسه و محاولة فهم ما يشعر به

 بحثه دون إحداث أضرار ال على مستوى الباحث و ال على مستوى المبحوث .

ثاني هو عدم تحكم الطالب في المقابلة العيادية، بالرغم من كونها أداة أساسية  الشق ال

طلبتنا يعتبرون أنها سهلة االستعمال، لهذا أردنا توضيح بعض إال أن  ،للبحث و للعالج

والتركيز على قواعد   ،بعض النقاط الخاصة بالمقابلة العيادية عامة و مقابلة البحث خاصة

 عرفتها و اإللتزام بها عند القيام بالبحوث الميدانية.و قوانين البد من م

 

  

 

 

 

 

 

 


